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Beberapa hari lalu dalam su- 
|. rat-kabar ini ditempatkan sebu- 

“ah kabar tentang penjerahan 3 
. kompi KNIL di Bali kepada wa- 

kki! Kementerian Pertahanan R. 

2 “ilbawah ini menjusul persiah 
2 lengkap tentang penjerahan itu, 

“sep Si dikabarkan oleh Aneta. 

'Menjusul kabar jang telah di- 
t lebih dahulu dalam. surat 

ibar tentang pemasukan 3 kom 
“pi KNIL dalam tertara RIS, ma- 
ka lebih landjut dikabarkan se- 
bagai berikut : Te okedaa 
— (Aneta), Pada hari Senin pagi 
tiga kompi KNIL lengkap  de- 
ngan persendjataannja telah 
lah diserahkan oleh komandan te 
ritorial merangkap komandan pa 
sukan Belanda, letnan kolonel G. 
J. Wulfhorst kepada wakil ke- 
menterian” pertahanan RIS, let- 
nan kolonel Askari, setelah pe- 
radjurit2, kader dan komandan 

| kompi tersebut memutus- 
dengan suara bulat. untuk 

menggabungkan diri pada tenta- 
“ga RIS. 

Dengan mendapat sambutan 
tepuk tangan jang meriah dari 
penduduk, jang berkumpul : di- 
alun2 Denpasar untuk mengha- 

| diri upatjara penjerahan, letnan 
“kolonel Wultihorst berdjabatan 
tangan dengan letnan kolonel As 

“kari pada pukul sembilan lebih 
| duapuluh menit dimuka pasukan2 

berdiri didalam bari- Gg tegak 

jerahan pasukan? pertama dari 
kepada tentara RIS kini 

i suatu kenjataan. 
orang terh 

la 

KN) 

hak KNILI 
af major D. R. A. van Langen 

“dan kolonel2 Sungondo, J. H. de 
, selandjutnja anggota2 De 

| Radja2 Daerah Bali, sedang 
erintah Negara Indonesia 

"dan TNI oleh kapten Supit. 

NEGARA 

INDONESIA 

KANTOR TJABANG 

 enngii 

  

    

Pada hari Kamis pagi djam 10 
menteri2 R.LS. berkumpul di Pe- 
djambon dalam Ggdung Indone- 
sia Serikat. Rapat dipimpin oleh 

' Perdana Menteri Drs. Hatta dan 
dihadiri oleh Presiden Sukarno. 

Beberapa soal penting, tentang 
mana selekas mungkin harus ter- 
dapat keputusan2, seperti angga- 
ran belandja dan pembahagian 
pekerdjaan antara menteri2 men- 
djadi pokok pembitjaraan. 

Kepada ketiga menteri tidak 
berportepel diserahkan pekerdja- 
an2 berhubung dengan pendirian 
badan perwakilan. 

Sidang ini berlangsung sampai 
djam setengah tiga. Sidang jang 

(ERP asa 

r. Sumitro 

Dr. Sumitro telah diangkat men 
- djadi charge d'affaires Indonesia 

di Amerika Serikat dengan pang- 
kat persoonlijk menteri berkuasa- 

| an penuh, demikian dibenarkan 
oleh buro Indonesia di New York. 
Dalam suatu maklumat resmi, bu- 
ro-tersebut mengumumkan, bah- 
wa menunggu pengaturan formil 
tentang penukaran duta2 antara 
Washington dan Djakarta, maka" 

. dr. Sumitro mendjadi pembesar 
- tertinggi dari pemerintah Indone 

sia untuk perhubungan dengan 
enderal van Langen mene- Amerika Serika. Duta Palar akan 

gkan kepada wartawan Aneta 

uatu akibat 
di Dia 

te »Keputusan2 dari 

gota2 tentara ini sangat meng 
embirakan dan tindakan ini ti- 

anja penting sebagai tjon- 

demikian orang2 Bali asli tinggal 
: Ba aja", demikian djenderal 

k n Lange ? AS 1. NG, 

Pada hari Senin pagi pukul sem 
bilan, tiga kompi KNIL berdiri 

engan megahnja didalam bari- 
Ra Ia 

ka menteri pertahanan RIS, 
an Hamengku Buwono memu- 

skan — dalam kundjungannja 

"ke Bali pada tanggal 24 Desem. 
ber — bahwa pasukan2 ini akan 
tetap tinggal di Bali, Keputusan 
ini maupun kundjungannja ke 
Bali telah meninggalkan kesan. 
jang tak mudah dihapuskan  di- 
kalangan penduduk Bali, dan pe- 
merintah Negara Indonesia Ti- 
mur serta Dewan Radja2 menjam 
but keputusan ini.dengan rasa. 
puas. 5 “ :j 

| Setelah Dienderal van Langen 
emeriksa pasukan2 jang berba- 

t, Jetnan- kolonel Wulfhorst 
kan pidato perpisahan 
hasa Belanda dan baha- 
esia. ,,Seminggu jang la- 
'intah Belanda telah me- 

an kedaulatannja atas In 
kepada Republik Indone 

erikat”, demikian letnan 
el Wulfhorst, ,dan sedjak 

rtanggungan djawab 
an dan keteneraman 
“pemerintahan baru. 

| menjatakan 
masuk keda 

RIS dengan. de- 
, maka hari ini saja dapat 

pekan .tiga kompj lengkap 

lankan perintah dengan telit 
Lakan mendjaga persatuan da. 

mengutj apkan sepatah 
ah kata kepada overste 

“peristiwa ini, bahwa pe- : “pagukibat 

djuga, karena dengan: 

.. mewakili tetap Indonesia 

Kantor2 komisaris sp : 

dalam 

manen dari 

wakil tertinggi 
RS. di Amerika. 

PBB. 

(BINET R.LS. 
pada tgl. berikut akan diadakan 

10 Djanuari j.a.d. 

« Kepada pers Perdana Menteri 
Hatta menerangkan, bahwa be- 
lum diambil ketentuan tentang 
pengangkatan Komisaris Tinggi 
di Belanda, tetapi mungkin soal 
ini minggu datang akan menda- 
pat kepastian. Beliau selandjut- 
nja menjatakan bahwa Kabinet 
tidak berbitjara tentang pengang 
katan2 dalam pimpinan ketenta- ' 
raan. 

Atas pertanjaan, beliau mene- 

rangkan, bahwa soal Irian djuga 
tidak dipersoalkan. 

nama 

Henri Wolff. Soal2 jang masih 
harus diselesaikan dikantor di 
Washingion untuk sementara 
waktu akan diurus oleh D. U. 
Rendere. Dalam maklumat terse- 
but telah dimuat keterangan dr. 
Sumitro, jang merupakan suatu 
pembenaran “atas berita2, bahwa 
Indonesia berusaha untuk dapat 
pindjaman dari eksport/import- 
bank dalam mana dinjatakan ke- 
perfjajaan akan kemakmuran In- 
donesia dalam ekdnomi dimasa 
jang akan datang ,,Djika Indone- 

    

bangan penting, guna memperba- 
iki keadaan ekonomis internasio- 
nal”. Selandjutnja diumumkan, 
bahwa perdana menteri Indone- 

sia telah memberitahukan kemen 
terian luar negeri Amerika ten- 
tang pengangkatan dr. Sumitro 

ite. Pemberitahuan itu telah dila- 
kukan pada hari Selasa jl. de- 
ngan kawat. Bersamaan dengan 
itu dikirim sebuah kawat kepada 

“sekretaris djendral PBB, Trygve 

Lie, dalam mana diterangkan, 

bahwa Palar akan mewakili Indo 

nesia dalam PBB. Pada hari Ra- 
bu dr. Sumitro telah mengundju- 

ngi kementerian luar negeri Ame 

rika, dimana ia mengadakan pem 

“ bitjaraan2 dengan pegawai2 dari 

bagian Asia Tenggara. Sesudah 
pembitjaraan2 itu, ja menerang- 

kan pada Aneta, bahwa maksud 

kundjungannja itu hanja untuk 

mengadakan kontak setjara ok- 

num. Diterangkannja pula, bah- 

wa ia pada hari Kamis akan me- 
ngundjungi  eksport-importbank 

“untuk membitjarakan kemungkin 

an diberikannja pindjaman kepa- 

“ da Indonesia. 1 

 KETERANGAN2 SPENDER KEPADA 
: PERS. 

Menteri Urusan Luar Negeri 

Australia, Percy C. Spender pa- 

da hari Kamis jl. memberitahu- 
kan kepada pers, bahwa beliau te 

feld, at tentang imigrasi ke Aus- 

tralia dari orang K.L. jang dide- 
mobilisir. ,, Australia menunggu2 

orang2 ni”, demikian Spender. 
sia diwaktu ini memperoleh ban- Atas pertanjaan, apakah Austra- 
tuan, maka kita akan dapat meng lia djuga akan menerima mereka 
atasi akibat2 pendudukan  Dje- 
pang dan perdjuangan selama 4 

York dan Was- tahunjang lalu”. ,,Faktor2 ini te 
hington akan langsung berada di 
bawah pengawasan dr. Sumitro. 

. Tuan Zimmerman jang hingga 
kini bertindak sebagai komisaris 
akan tetapi bekerdja sebagai pen: 
sehat istimewa. Soal2 jg bersang 
kutan dengan eksport Indonesia 
sebagai sediakala akan diurus o- 

Tleh nona T. Meyer dan soal jg 
bersangkutan dengan import oleh 

Askari. Ia berkata, bahwa ia per 
tjaja, bahwa pasukan2 ini diba- 
wah perintahnja akan tetap setia 
mendjalankan tugasnja untuk 
mendjaga ketertiban dan keama- 
nan. Sesudah kedua perwira ini 

“'berdjabatan tangan, seperti telah 
dikabarkan lebih dahulu, maka 
dilangsungkan upatjara menaik- 
kan Sang Dwiwarna. Dalam pida 
tonja jang pendek, Askari mene 
rangkan, bahwa atas nama Men- 
teri Pertahanan ia telah me- 
nerima  pasukan2 itu de 

» ngan resmi, sesudah mana ia me 
njatakan terima kasihnja atas 
bantuan jang diberikan oleh op- 
sir2 Belanda jang telah mengha- 

. silkan hasil2 sebaik ini. 
djutnja letman kolonzl Askari me 
meriksa pasukan? tersebut ,ber- 
sama2 dengan kepala Daerah, 

. Anak Agung Gde Oka, sesudah 
mana ia menjerahkan pasukan2 

itu kepada major Sitanala, ko- 
mandan pasukan di Bali. Ia mene 
rangkan, bahwa ia sadar akan 
pertanggungan djawabnja jang 
berat dan berkata, bahwa ia tidak 
akan ragu2 untuk mengambil tin- 
dakan2 keras terhadap anasir2 
jang tidak bertanggung djawab . 
seuai dengan petundjuk2 jang di 
berikan oleh Sri Sultan dalam pi- 
datonja di Den Pasar. Kepada 
peradjunit2nja ia berkata: ,,Sau- 
'dara2 berkewadjiban membantu 
negeri ini, jang walaupun telah 
mendapat 
pula sembuh dari pukulan2 jang 
telah dideritanja karena perdio- 
angan didalam negeri. Kemakmu- 
ran dinggeri ini harus bertambah 
dan untuk ini sangat diperlukan 
ketertiban dan ketenteraman. Sau 
dara2 sekarang mendjadi ang- 
gota tentara nasional dan kare- 

“pa itu sadarlah akan Pantja Sila, 
jang mendjadi sendi2 masjarakat 
kita”. : 

Sebagai pembitjara terachir ber 
pidato kepala Daerah Anak A- 

Selan- : 

kedaulatannja, belum 

' Jah meniadakan produksi kita dl. 
4 tahun. Sumber2 Indonesia jang 
kaja, tenaga rakjat kita jang be- 
sar itu, jang berkat kemerdekaan - 
telah tersedia dan penggunaan 
mesim2 dan tjara2 jang modern, 
memberikan masa depan jang 
makmur bagi kita sendiri dan ba- 
gi dunia lainnja. Indonesia harus 

. sanggup memberkan suatu sum- 

gung Gde Oka, jang menjatakan, 
bahwa peradjurit2 jang sekarang 
tegak berbaris dialun2 itu sangat 
dibutuhkan karena negara sangat 
membutuhkan peradjurit2 jang 
tjakap, berdisiplin, dan telah men 
dapat latihan baik. 

Ia berkata : ,,Ketertiban dan ke 
tenteraman iu bukanlah kata2 jg 
kosong, tetapi suatu faktor bagi 
kepentingan hidup negara dan 
rakjat. Bagaimana kita dapat 
menghasilkan hasil bumi untuk 
pembangunan perindustrian na- 
sional, djika tidak ada ketertiban 
dan ketenteraman ?” 

Dalam utjapannja jang ditudju 
kan kepada letnan kolonel Wulf- 
horst ia berkata, bahwa ia kenal 
dia sebagai seorang peradjurit 
jang 'djudjur dari Ratu Juliana, 
djuga dalam keadaan politik jang 
sukar ini”. ,,Saja mengerti apa 
jang sekarang mengisi kalbu tu- 
an, maka karena itulah saja sa- 
ngat pudji sikap tuan. Dengan 
demikian tuanpun membuktikan 
djasa2 tuan bagi negeri tuan, ka- 
rena sikap tuan ini tidak akan ka 
mi lupakan, dan saja do'akan, a- 
gar sikap tuan ini sebagai pera- 
djurit Ratu Juliana, dengan tidak 
mengingat perasaan2 persoonlijk, 
.djuga akan dibuktikan oleh per- 
wira2 kami terhadap pemerintah 
dan rakjat”. 

Upatjara penjerahan ini diachi 
ri dengan defile jang disaksikan 
oleh dewan Radja2 dan letnan 
kolonel Askari, djenderal major 
van Langen dan wakil2 Indone- 
sia Timur. 

Untuk sementara ini tanda2 
pangkat anggota2 pasukan2 ini 

tidak dirobah. Tetapi sekarang 
mereka memakai ban merah putih 

dilengan sebelah kanan. 

on 

jang telah bernikah dengan se- 

crang wanita peranakan, maka 

— Spender menerangkan, “bahwa: 

Pemerintah baru di Australia 
akan mendjalankan politik putih 
sesuai dengan perikemanusiaan” 

dan menjatakan dengan sung- 

guh2, bahwa politik 'ini terutama 
adalah politik perekonomian 'dan 
akan dipertahankan oleh tiap2 
pemerintah Australia. r 
" Pemerintah baru sedang mem- 
pertimbangkan permintaan untuk 
memberi keluasan pada pesawat2 
KLM. mendarat di Australia. 
Spender tidak suka memberi ke- 
terangan apa2 tentang soal Irian, 
pengakuan Tiongkok Merah, Bao 
Dai dan Formosa. Tentang Irian, 
Spender mengatakan, bahwa soal 
itu tidak termasuk soal2 jang di- 
bitjarakan dengan Dis. Hatta pa 
da hari Rabu j.l. Spender menga- 
takan, bahwa Australia menung- 

gu2 usaha perdagangan dgn Indo 
nesia dan menerangkan berhu- 
bung dengan ini, bahwa Australia 
menghadapi kesukaran2 dengan 
kekurangan bensin dan akan me 
masukkan bensin dari mana dju- 
ga. Dalam hal ini mendjadi per- 
ting, apakah pembajaran berlaku 
dalam sterling atau dollar. Spen- 
der mengatakan, bahwa salah "sa- 
tw dari maksud jang penting da- 
lam perkundjungannja ke Indo- 
nesia, adalah menjelidiki kemung 
kiman2 berhubung dgn perdagang 
an untuk kepentingan kedua ne- 
gara. Bagi Australia suatu peme 
ritahan Indonesia jang kuat ada- 
lah sangat penting. 

Atas pertanjaan, beliaw menga 
takan tentang pemerintah RIS se 
karang, bahwa beliau sangat ter- 
haru melihat tjara2 kerdja dari 
menteri2 RIS dalam menghadapi 
kepentingan2 negara. 

PENGANGKATAN2 PADA KE- 
MENTERIAN KEMAKMURAN. 

(Aneta). Dengan putusan no. 
2 ttg. 30 Desember 1949 dari 
menteri kemakmuran, tuan G. J. 
Schimmel telah diangkat mendja 
di penasihat umum untuk urusan 
ekonomi. 'Dengan putusan itu 
pula ir. J. van der Ploeg diangkat 
mendjadi penasihat umum urus- 
an pertanian dan perikanan. Se- 
landjutnja dengan putusan men- 
teri kemakmuran no. 1 ttg. 30 De 

— 

sember 1949 berdasarkan pertim- ' 
bangan, bahwa keadaan memak- 
sakan untuk mengadakan per- 
ubahan dalam susunan 
dan untuk mengadakan 
tambahan dengan beberapa tena 
ga, telah diangkat pegawai2 ter 

ah, dengan tjatatan, 
bap “ 

lah berbitjara dengan Dr. Hirsch- « 

REDAKSI. Tomehon 
ADMINISTRASI NU Na 
UAPEDIS (PENGADUAN) 

| Pemimpin UMUM (rumah) Tha if. 55 

Langgaran f 4.- sebulan 
Adosrisasi f 1.— sebaris sekokm. 
(sekuranoZnja TFT 3.-— untuk. 3 baris | 
atau kurang). 
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bahwa pangka dan gadji dari jg 
bersangkutan akan ditetapkan le- 
bih landjut : 

Sekretaris-djenderal : Ir. Teko 
Soemidiwirjo. 

Direktur-djenderal dari uru- 
an Ekonomi (termasuk pula Dja 
watan Pertambangan) : Ir. Dar- 
mawan Mangoenkoesoema. 

Direktur-djenderal untuk Uru- 
san Pertanian dan Perikanan: 
Drs. Hermen Kartowisastro. 

Direktur-djenderal dari Biro- 
perentjana : Dr. Soemitro Djojo- 
hadikoesoemi. 

Pegawai tinggi untuk Urusan 
Umum Pertanian dan Perikanan : 
M. “Wisaksono Wirjodihardjo. 

Pegawai tinggi koordinator un 
tuk Perhubungan Luar Negeri: 
Mr, Indrakoesoema. 

Penasihat Djawatan Umum: 

- Abikoesno Tjokrosoejoso. 
Kepala bagian Organisasi : R. 

S. Soeriaatmadja. 
Pegawai bahagian organisasi: 

L. Setijoso. 
Soenoe. . 

Pegawai Djawatan Perkebu- 
nan: R. A. A. Moh. Sediono. 

Peg. Djaw. Perkebunan: A. 
Sofjan. 

Peg. Djaw. Perkebunan : Sos- 
romoeljono. 

Peg. Djaw. Perkebunan: Ir. 
Kaslan. 

Peg. Djaw. 
na, 

Peg. Djaw. Pertanian : Soegi- 
harto. - 

Peg. Djaw. Urusan Ilmu Alam: 
Ir. Koesnoto. 

Peg. Instituut Pendidikan U- 
mum : Soemardjo. 

Peg. Djaw. Peternakan: Dr. 
Idris. : 

Peg. Djaw. Perternakan: Wa- 
landau. 

Peg. Djaw. Perikanan Laut: 
Pranjoto. 

Peg. Djaw. Kehutanan : Ir. Soe 
silo. 

Peg Djaw. Perdagangan: Sa- 
roso. sk Mag wa 

Peg. Kantor Busat Import: Ir. 
Ismae! Thajeb. 

Peg. Fonds Bahan Makanan : 
Soekardi. 

Peg. Fonds Kopra: Moeh. Sa- 
ta, 

Peg. Djaw. Perindustrian : Soe 
radibrata. 

Peg. Djaw. Perind. : Ir. Anon- 
do. 

Peg. Djaw. Koperasi dan Per- 
dagangan dalam negeri: R. S. 
Soerianingrat. : 

Peg. Djaw. Penerangan : Sam- 
soedin. 

Peg. 
Soenoe. 

Peg. Bagian Urusan Ekonomi 
Umum : Mr. Asmaun. 

Pertanian : Soetis- 

Djaw. Pertambangan : 

PENGUMUMAN KEMENTERIAN 
KEUANGAN REPUBLIK INDONE- 

SIA SERIKAT. 

Menteri Keuangan Republik - 
Indonesia Serikat menim- 
bang, bahwa untuk me- 
lantjarkan pemerintahan serta 
perhubungan dan perdagangan 
antara daerah2 Republik Indone- 
sia Jan daerah2 Republik Indone- 
sia Serikat lainnja, perlu segera 
diadakan tindakan2 kearah ber- 
lakunja suatu mata uang untuk 
seluruh daerah Republik Indone- 
sia Serikat: 

Setelah mendengar Menteri 
Keuangan Republik Indonesia : 

. Memutuskan: 

Menetapkan pengumuman se- 
bagai berikut : 

1. Sedjak penjerahan kedaula- 
tan pada tanggal 27 Desember 
1949 segala uang jang telah di- 
keluarkan .oleh atau atas nama 
Pemerintah Republik Indonesia 
(LEE, “Umps Ur. Urpa 
dsb.), untuk sementara tetap ber 
laku sebagai alat pembajaran jg 
sah didaerah2 Negara Republik 
Indonesia. : 

2. Didaerah2 diluar daerah Ne- : 
gara Republik Indonesia dimana 
uang 'U.RI. dsb. itu beredar, 
uang itu sementara boleh terus 
beredar, tetapi kantor2 dan dja- 
watan2 Pemerintah, baik dari Re- 
publik Indonesia Serikat, maupun 
dari Pemerintah Daerah, jang 
hingga kini tidak menerima uang 
itu, tetap tidak menerimanja seba 
gai alat pembajaran. 

|. 3. Uang federal (uang Guber- 
nemen Hindia Belanda dan Ja- 
vasche Bank jg dipakai sekarang 
Red.) sedjak pengumuman ini, 
berlaku sebagai alat pembajaran 
jang sah diseluruh daerah Repu- 
blik Indonesia Serikat. 

4. Kantor2 dan djawatan2 Pe- 
merintah, baik dari Republik In- 
donesia Serikat, maupun dari Re 
publik Indonesia, didaerah2 terse 
but pada angka 1, sementara me 
nerima uang U.RI. dsb. disam- 
ping uang federal, djika perlu 
atas dasar penukaran (koers) jg . 
setjepat mungkin akan diumum- 
kan oleh pemerintah Republik In 
donesia Serikat. . : 

5. Setjepat mungkin akan dibe 
ri kesempatan seluas2nja untuk 
menukar uang U.R.I. dsb. de- 
ngan uang federal menurut dasar 
penukaran tsb. 

DJAKARTA, tgl. 1 Djanuari '50. - 
Menteri Keuangan Republik In- 
donesia Serikat, - 

tt. Mr. Sjafruddin Prawirane- 
gara. 

Keterangan Trygve Lie, 

. Sekertaris Djenderal P.B.B. 
(Aneta). Sekretaris djenderal 

dari Perserikatan Bangsa2, Tryg 
ve Lie, mengeluarkan suatu kete- 
rangan seperti berikut: Pemben- 

“fukan dari Republik Indonesia 
Serikat adalah suatu peristiwa se 

. djarah jang mempunjai arti jang 
besar untuk seluruh dunia. Sua- 
tu bangsa dari 70 djuta orang 
telah lahir. Bahwa hanja Perse- 
rikatan Bangsa2 telah memain- 
kan suatu peranan jang penting 
untuk mentjapai ini, merupakan 
sumber kepuasan dan kebangga 
an untuk organisasi dan untuk 

| saja sendiri. Akan tetapi teruta- 
ma kita djuga harus menghargai 
patriotisme dari rakjat Indonesia 
dan pemimpin2nja dan djuga ke 
ahlian dalam mengemudikan Ne- 
gara dari rakjat dan Pemerintah 
Belanda. 

Atas nama Perserikatan Bang” 
sa2 saja mengutjapkan selamat 
kepada bangsa Indonesia dan. Be 
landa dan kepada mereka berdua 
saja mengharapkan suatu hubu- 
ngan jang sentosa dan subur 
satu sama lain dimasa jang akan 
datang dan djuga dengan nega- 
ra2 tetangganja. Mudah2an me- 
reka dapat selalu mengambil il 
ham2 dari keuntungan bersama 
atas dasar saling menghargai dan 
mengerti”. 

“Pesanan ini tidak sadja disiar- 
kan oleh Perserikatan Bangsa2, 

melainkan djuga dikirimkan oleh: 
Trygve Lie kepada Riemens, wa- 
kit kepala dari delegasi Belanda 
di Perserikatan Bangsa2, dsertai : 
dengan sebuah nota jang antara 
lain menjatakan: ,,Saja akan me 
rasa berterima kasih, apabila tu- 
an mau meneruskan pesanan ini 
kepada Pemerintah tuan beserta 
utjapan selamat saja atas ter- 
tjapainja hasil2 jang gilang-gemi 
lang dari konperensi di Den . 
Haag”. ' 

Pesanan ini dikirimkan pula 
kepada Palar dengan permintaan 
supaja diteruskannja kepada Pre 
siden - Sukarno dengan disertai 
dengan utjapan selamat jang sa- 
ma. Dalam pesanannja kepada 
Palar, Trygve Lie menjatakan 
pula penjesalannja, bahwa ia ti- 
dak dapat menerima undangan- 
nja untuk menghadiri . pendirian 
dari Republik Indonesia Serikat. 

PENGUMUMAN. KEPADA PEGA- 
WAI2 JANG MENINGGALKAN “«. 

- PEKERDJAANNJA. 

Oleh gubernur militer Djakar- 
ta Raja dikeluarkan pengumuman 
sebagai berikut : 2 
Walaupun telah diketahui u- 

mum, bahwa tiap2 pegawai dari 
djabatan apapun sesudah penje. 
rahan kedaulatan kepada RIS ha  



   

  

   

  

   

    

   
   

        

   

    

   

    

   

  

   

    

   

    

   

      

   

    

   

            

   

   

            

   

    

   

            

    

  

   

  

   

    

   

      

   

      

   

  

   

    

   

      

   

      

   

    

    

   

  

   

    

   
   

            

   

   

  

   

an Negeri, 

 Proarar 
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uk 
P.). Pada hari Minggu UP 
sngar dari kalangan2 jang 

mengetahui, bahwa dalam ang- 
1 elandja untuk tahun jang 
can datang dari presiden Tru- 
n akan disediakan suatu djum: 
dari kurang lebih 13,5 miljard 
ar untuk pertahanan. 

Dengan djumlah ini semua ke- 
ga bagian dari alat militer Ame- 
ka angkatan darat, laut. dan 

lah ini lebih rendah dari pada 
anggaran belandja untuk tahun 
ang lalu, - ketika dinas itu 
dengan djumlah jang  di- 

membeli alat2 peperangan jang 
u dan modern. Tetapi fonds2 

untuk instalasi2 baru, dan ong- 
s2 administrasi, sesuai dengan 

aksi penghematan dari menteri 
ertahanan Louis Jonhson, akan 
urangi banjak sekali. Selan- 

jutnja angkatan udara akan me- 
ima pengurangan jang paling 
jak. 3 

'anggaran belandja Truman itu 
kira2 jang berwudjud demikian : 
(semua angka2 menundjukkan 

). 
Angkatan Udara : 4100 (tahun 
ng lalu 4550). | 2 
Tentara : 3900 (4200). 2 
Marine: 3750 (4200) 

“Disamping fonds2, jang telah 
disediakan langsung untuk ketiga 

watan itu telah dikumpulkan 
ag untuk kementerian pertaha- 
“sendiri dan untuk memba- 

unkan tangsi2: baru dan in- 
hting2 militer dipos2 kuntji se 

perti Alaska dan Okinawa. 
'Djumlah seluruhnja untuk pe- 

ngeluaran2 militer jang segera, 
Menurut dugaan, akan tetap tak 

“akan melebihi 13 miljard, jang te- 
itetapkan pada misum panas 
lalu oleh menteri Johnson. 

us djuta dollar akan menjebab 
anggaran belandja militer me 
i'djumlah ini. F 

Meskipun hal, bahwa dalam 
ggaran belandja ini diberi per- 

egasan atas penghematan, teru- 
tentara akan dapa mengada 

| pembelian2 baru, seperti 

k2, artilerie, mobil2 berlapis 

us tetap tinggal meneruskan pe- 
jaannja seperti biasa, maka 
jakarta terdapat beberapa 

wai polisi jang tidak men- 
nkan kewadjiban itu, terle- 
ada djuga jang menghilang 

an membawa sendjata mere- 

al mana adalah berientang- 
ngan kewadjiban mereka un 

mendjaga keamanan. 5 
ngan“ini gubernur militer 
rta Raja memberitahukan, 

a mereka jang telah meng- 

ilang itu harus kembali ketempat 

rska masing2. Djikalau dalam 
tu dua minggu sesudah penge 

ran pengumuman ini mereka 

ak datang kembali, maka me- 
t akan dianggap sebagai o- 

ang2 deserter dan terhadap me 

SENATOR ARGENTINIA AKAN 
” MENGUNDJUNGI INDONESIA. 

Menurut kabar, kini senator 
go Molimari dari Argentinia 

sdang berada dalam perdjala- 

namnja ke Karach. Diduga ia ber- 
naksud mengundjungi pelbagai 

ri Asia untuk mengadakan: 

ratik dan perdagangan. Ia 

ikistan, Birma, Indo China dan 
donesis. Kemudian ia akan 
aghadiri upatjara proklamasi 
a mendjadi republik. 

PERAMPOKAN OTO PENUM- 
PANG DEKAT BUMIAJU. 

ima sekarang, sebuah 

Slawi ditahan oleh segerom- 
orang bersendjata didekat 

“Purwokerto pada tgl. 26 

TNI, sesudah mana ia mene- 

kan perdjalanjannja ke Purwo 
0 dengan diawal satu truck 

  

ipok ini dilakukan oleh sepasu 

Darus Islam. : 
La 

    

  

Jara — akan dapat dipelihara 
uat sekarang. Meskipun djum. 

sediakan ini dapat lebih banjak' 

enurut sumber2 jag berkuasa 

pi tuntutan unuk menimbun . 
strategis seharga beberapa . 

ka itu akan diambil tindakan2. 

lain akan mengundjungi. 

Menurut berrta2 jang baru di:- - 
jalan antara “Purwokerto 

anggota TNI. Diduga pe- 

   

badja dan meriam2 penangkis se 
rangan udara. Ini akan mendjadi. 
pembelian besar2an jang pertama 
sedjak perang dunia kedua ber 
achir. Angkatan laut dan darat 
akan membeli pendapatan2 jang 
terbaru dalam lapangan radar 
dan telegrafie tak berkawat. 

Kekuatan jang telah disetudjui 
| untuk ketiga djawatan itu ialah: 
Tentara: 10 divisi dari 63.000 
orang opsir dan serdadu2. 

Marine: 460.000 opsir dan 
anak buahnja, 3 kapal induk be- 
'sar, 3 carriers dari klas Essex, 
"4 carrier ketjil, 4 carrier penga- 
wal, satu kapal penggempur (ka- 
pal ,,Missouri”), 13 pendjeladjah, 
140 perusak, 70 kapal selam, 10 
airgroups untuk carrier, 25 sgua- 
dron pesawat2 pelempar bom dan 
dan 16 sgwadron pesawat pembu- 
ru marine. PE 

  

     

ARTHUR VAN DEN BERG 
DENGAN KERITIKNJA. 

Senator fraksi republiken, Ar- 
thur van den Berg telah mem- 
berikan tanda penjerangan politik 
pemerintahan Amerika terhadap 
Tiongkok, sesudah ia membatja 
dokumen kementerian luar ne-. 
geri. : 

KEADAAN TAMBANG2 JANG DI 
USAHAKAN RUSIA DI DJERMAN. 

Dalam tambang2 uranium Sak- 
sen jang diusahakan oleh orang2 
Rusia, 1281 buruh telah tewas, 
demikian harian Berlin ,/Der Ta- 
gesspiegel” jang terbit dibawah 
pengawasan Amerika. Surat ka- 
bar tersebut menerangkan, bahwa 
berita itu telah didapatnja dari 
maskapai Wismut jang mengu- 
.sahakan tambang2 ini untuk Ru- 
sia. Dalam waktu 'itu dikabar- 
kan, bahwa 3467 buruh tambang 
telah mendjadi tjatjat, 16500 te- 
lah mendapat penjakit jang keras 
dan lagi 11000 orang lainnja te- 

' lah melarikan diri. Pengadilan2 
Sovjet menurut berita itu selan- 
djutnja telah memasukkan 534 
kaum buruh dalam pendjara, oleh 
karena ,,pekerdjaan sabot”. 

ANGKATAN PERANG AMERIKA 
AKAN MENGADAKAN LATIHAN2 

SETJARA BESAR. 

80.000 Serdadu Amerika dan 
150 kapal akan mengadakan ,,pe- 
rang” darat laut dan udara se- 
tjara besar2an pada bulan depan 
dan bulan Maret didaerah lautan 
Caraibia. Disini akan dipakai 
sendjata2 dan tjara bertempur jg 
belum ada pada waktu perang 
dunia jang terachir ini. Pasukan2 
jang menjerang akan mentjoba 
merebut” sebuah pulau, demiki- 
an dalam pengumuman resmi itu. 

- 

TA PPRRPRRR 
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   ' Angkatan Udara: 416.000 op- 
sir dan anak buahnja, 48 air- 
groups. Seperti diketahui, kong- 
res-dalam sidangnja jg lalu telah 
mengundjuk fonds2 tambahan un. 
tuk memperlwas angkatan udara 
mendjadi 58 aingroups, tetapi Tru 

“man tetap menghendaki kekuatan .. 
itu berdjumlah 48 airgroups. 

Awal tahun ini menteri Joha- pr 
son telah memerintahkan kepada 
djawatan2 itu untuk memperhe- 
mat. sedjumlah 800 djuta dollar ' 
pada pengeluaran2 dari tahun jg 
masih berdjalan. Meskipun agak- 
nja djumlah ini akan ditjapai 
mungkin sekali djumlah jang di- 
simpan itu akan hilang djuga o- 
leh gadji2 militer tinggi, ongkos2 
pengangkutan jang lebih tinggi 
dan pengeluaran2 jang lebih ting. 
gi karena harga2 makanan jang 
meningkat. 3 

1 ? 

Dalam gerakan ini jang akan di- 
rebut ,,gerakan exercise portex” 
akan dipertunakan meriam2 dari 
57 dan 75 mm jang pada waktu 
ditembakkan tidak menundjukkan 

gerakan kebelakang. Kemadjuan2 
jang terachir dalam perang kapal 
silam akan ditjoba dengan alat2 
jang masih dimuat dalam daftar2 
rahasia. 

PRESIDEN UIRINO BEROBAT KE 
"AMERIKA. 

Pada hari Kamis, Presiden Pi- 
lipina, Ouirino berangkat 
dengan pesawat terbang ke Ame- 
rka untuk berobat. Jang akan 
mengikuti Presiden ini, ialah ke- 
luarganja, dua orang dokter dan 
beberapa orang sekretarisnja. 
Walaupun sangat boleh djadi 
Presiden @uirino akan dioperasi, 
maka tidaklah diketahui apa sa- 
kitnja. Menurut dugaan ia kira2 
akan bepergian selama sebulan. 

PENANGKAPAN2 DI TJECHO 
SLOWAKIA. 

Dari sumber jang dapat diper- 
tjaja, ARP menerima kabar, bah- 
wa dr. Jan Balansky, bekas se- 
kretaris Presiden Benesj, tiga hari 
jang lalu telah ditangkap oleh 
pemerintah komunis T'jechoslowa 
kia. Pada hari inj Balansky be- 
kerdja pada kementerian perhu- 
bungan, walaupun ia hanja .me 
mangku djabatan jang rendahsa 
dja. Dua orang lagi Vanek dan 
Sykera tiga bulan lalu djuga te- 
lah ditangkap. 

JESSUP TIBA DI DJEPANG. - 
Penasehat tertinggi dari Ache- 

son dalam soal mentjari suatu po- 
ktik baru dari Amerika di Asia, 
dr. Philip Jessup hari Kamis pagi 

telah tiba diibu kota  Djepang. 
Selama 2 bulan ia akan mempela 

    

Minahasa. 

Landjutan 
“Sidak ke X Dewan Minahas 3. 

Kira2 djam 11 pagi tgl. 6, ma- 
ka sidang Dewan Minahasa ke-X 
dilandjutkan dengan membitjara- 
kan atjara ke-4, jaitu Peraturan 
lisensi untuk mentjahari emas di 
Minahasa, tetapi atas usul bebe- 

| rapa anggota titik atjara tadi dan 
atjara berikut, jaitu Penetapan 
anggaran belandja dan pendapa- 
tan Daerah Minahasa untuk ta- 
hun 1950 ditunda sampai pada 
waktu Kepala Daerah telah diten 
tukan. 
Kemudian sidang menetapkan 

| suatu atjara baru pada hari itu, 
jakni: a. Mosi Supit c.s. mengena 
kekatjauan2. b. Penjerahan keku 
asaan dalam Haminte keperinta- 

" han Manado pada Badan Peme- 
gintahan Dewan Haminte Mana- 
do. : 

Setelah anggota Supit memberi 
kan keterangan mengena mosi 
tsb, maka beliaw mengutjapkan 
'banjak terima kasih kepada Peme 
rintah sebab pada hari2 belakang 
an ini sudah tidak terdjadi hal2 
sedemikian dan meminta kepada 
sidang, supaja mosi tadi djangan 
lagi dibitjarakan pandjang lebar 
(mosi tsb. tertanggal 3 Nopem- 
per 49). 
“Setelah beberapa anggota me- 
ngutarakan beberapa peristiwa jg 
bersangkutan dengan tindakan2 
gerombolan2 jang sekarang se- 

      

  

dang mengembara dihutan2, ma- 
ka salah satu anggota mengusul.

 

kan, supaja didalam pengum
um- 

an2, dimana didalamnja tertulis 
| supaja gerombolan2 tersebut me. 
njerahkan diri, ditegaskan, bah- 
wa mereka jang menjerah akan 
didjamin oleh Pemerintah, sebab 
djangan2, apabila mereka telah 
menjerah dengan tidak diperiksa 
apa bersalah atau tidak terus di- 
masukkan dalam pendjara. Si- 
dang menjetudjui usul tersebut. 
“Anggota Kumenit menguraikan, 
apa sebab sebahagian dari rakjat 
Tondano sudah tidak senang la- 
gi terhadap Pulisi Negara dikota 
Tondano berhubung dengan tin- 
dakan salah satu anggota badan 
ini, ketika seorang pemuda disu.. 
sul. Oleh sebab itu beberapa ang 
'gota menjokong anggota Kume- 
nit dalam usulnja, supaja diada- 

“kan pembersihan2 diantara kala- 
ngan kepulisian. Anggota Supit 
.memohon, agar supaja Pemerin. 
tah memberi nasehat2 kepada pe 
muda2 jang pada waktu ini apa- 
bila sudah malam mulai berbaris2 

| dan menjanji2 sampai djauh ma- 
lam. 

Apabila mereka mau berbaris, 
masuklah tentara RIS, sebab RIS 
perlu serdadu2 dan disini mereka 
boleh berbaris bukan dengan per 
tjuma, tetapi dengan pembajar- 

Pak 3 

      

     | Mac Arthur jang menurut 
ar, menjokong aksi keras un- 

uk menghindarkan Formosa dja- 
tuh ketangan komunis. Belum di 

   
   

  

ketahui, kota2 mana di Asia Ti- 
mur dan Tenggara jang akan di- 
-kundjungi Jessup, tetapi menurut 
Ka 4: urubitjara2, Jessup djuga akan 
mengadakan pembitjaraan de- 
ngan wakil2 Amerika di Indone- 

    MANTJAR RADIO TERBESAR DI 
| DIRIKAN OLEH AMERIKA. 

“Angkatan laut Amerika telah 
mulai dengan pembuatan peman- 
tjar radio baru, jang mempunjai 
“kekuatan 1 millioen watt dan de- 
mikian mendjadi pemantjar pa- 

“ling kuat didunia. Pemantjar akan 
dipasang di Jim Creek di Negara 
Amerika Barat, Washington. O. 
rang menganggap, dengan ini 
akan dapat ditjapai semua satuan 
angkatan laut dilautan teduh, da 
lam keadaan udara jang bagaima 
mapun buruknja. 

  

santap Bantalan   

an”, demikian anggota tersebut. 
Mengena mosi Supit c.s. anggota 
Sumampouw-Lapian menjatakan 
setudju dengan maksud, tetapi ti 
dak dapat menjesuaikan diri de- 
ngan beberapa perkataan, jakni 
.bekas2 anggota T.N.I. dan Alri” 
dan oleh sebab itu anggota terse- 
but tadi meminta keterangan le- 
bih landjut dari pemasuk mosi ta 
di. Anggota Supit menerangkan, 
bahwa ia kenal betul2, bahwa me 
reka adalah bekas anggota TNI 
dan Alri, sebab ia (anggota Su- 
pit) sendiri adalah bekas anggo- 
ta putjuk pimpinan Kris di Djok- 
ja. Anggota Tumbel mengatakan, 
bahwa dari pihak Barisan Nasi- 
onal Indonesia selamanja tidak 
ada kepertjajaan kepada orang2 
jang datang dari Republik jang 
mengatakan, bahwa mereka ada- 
lah bekas2 anggota TNI dan Al- 

“ri. Manakah surat2 keterangan 
meneka? Apakah mereka bukan 
“desserteurs? Anggota Dahlan me 
ngatakan, bahwa djuga terhadap 
anggota2 pihak jang bersendjata 
Pemerintah harus mengambil tin 

| dakan supaja mereka tidak lagi 

berbuat sedemikian rupa, sehing- 
ga boleh membakar hati pemuda. 
'Anggota Kambey. mengatakan, 
bahwa kita sekarang menghada- 

pi masaalah, siapakah jang lebih 
dahulu berada didunia, ajamkah 
atau telurkah. Bukan pihak jang 
bersendjata jang bersalah, bukan 
pemuda jang bersalah, tetapi Pe. . 
merintah. Pemerintah sudah ti- 
dak mendjalankan kewadjibannja 
dengan setepat2 dan seteliti2nja, 
demikian anggota Kambey. Ang- 
gota Tumbel mengatakan, bahwa 
kedjadian2 tersebut sudah berla- 

- ku ketika kemerdekaan dan keda- 
ulatan tidak mendjadi suatu soal 
lagi, tetapi sudah mendjadi suatu 
kenjataan, djadi siapa2 jang ber- 
buat sedemikian, adalah musuh 
dari kemerdekaan dan kedaulatan 
Indonesia, oleh sebab itu Peme- 
rintah harus memeriksa, dja- 
ngan? ada jang bekerdja dibela- 
kang lajar. Kemudian sesudah 
anggota Supit mengatakan, bah- 
wa ia melihat, bahwa semua ang 
gota menghendaki keamanan dan 
ketenteraman di Minahasa, ma- 
ka dengan ini ia menarik kembali 
mosi tadi. : 

Ketika mosi Rompis c.s. akan di 
bitjarakan, maka pemasuk mosi 
tersebut menjatakan, bahwa mo- 
si tsb. ditarik kembali. 

Mengena Penjerahan kekuasa. 
an dalam Haminte keperintahan 

. Manado pada Badan Pemerinta- 
han Dewan Haminte Manado, 
anggota 'Tumbel mengatakan, 
bahwa fraksi Republikein tidak 
dapat memberikan suaranja, apa 
bila kekuasaan tersebut tadi ber- 
laku atas daerah Haminte jang 
baru. 

Fraksi Republikein hanja da- 
pat menjetedjui, apabila hanja me 
ngena daerah Haminte jang la- 
ma, artinja daerah atas mana Ba 
dan Pemerintahan Dewan Ha- 
minte diangkat. Ketua menerang- 
kan, bahwa maksud sebenarnja 
ialah, supaja dualisme dalam Ke- 
perintahan kota Manado dihapus 
kan, Kemudian anggota Sondak 
mengusulkan, supaja soal ini nan 
ti dibitjarakan bersama2 dengan 
anggaran belandja, usul mana di 

"kemukakan oleh ketua kepada si- 
dang dan disetudjui oleh semua - 
anggota2. 

Anggota Mangundap mengu- 
sulkan, supaja apabila ada perta- 
njaan2 diluar soal anggaran be- 
landja, lebih baik dikemukakan se 
karang sadja. Sidang menjetudjui 
usul tersebut dan selaku pembitja - 
ra pertama tampil anggota terse 

  

c. Pertjatakan Kementerian Penerangan NLI.Y, - Tomohon. 

. 

  

but tadi dengan memohon, agar ' 
Pemerintah, baik dari atas sam- 
pai dibawah mengusahakan, se- 
hingga berbagai2 golongan di Mi 
nahasa tidak lagi mengganggu sa 
tu sama jang lain. Kemudian ang: 
gota Mogot memaklumkan, bah- 
wa sebentar djam 5 akan tiba de 
ngan pesawat terbang beberapa 
opsir tentera RIS dan mengusul- : 
kan, supaja Dewan - mentjahari 
'perbubungan dengan mereka, se- 
hingga boleh didapat pendjelas- 
an2 dan keterangan mengena ke- 
tenteraan di Minahasa !). Ang- 
gota Sondak mengusulkan, supa- 
ja apabila berkenan pada opsir2- 
tersebut untuk diadakan pertemu 
an dengan mereka, diichtiarkan, 
supaja apabila akan ditempatkan 
disini serdadu2, baiklah tempat- 
kan orang2 jang mengetahui roch 
dan djiwa Mahasa. Anggota 
Sembel memadjukan usul, supaja 
lebih banjak diberikan penerang- 
an kepada rakjat, agar hodjatan2 
terhadap anggota2 Knil tidak ter 
djadi lagi, sebab ia chawatir, dja 
ngan2 akan terdjadi peristiwa2 
jang tidak diharap2, sehingga 
mengganggu keamanan. Anggota 
Tumbel menjetudjui usul tersebut 
dan memohon kepada 'anggota2, 
supaja mereka sendiri memberi- 
kan penerangan2 dimana2, se- 
hingga hal2 sedemikian tidak ter 
djadi lagi. Anggota Kumenit me- 
ngandjurkan supaja selekas mung 
kin diadakan hoofden vergade- 
ring. 

“ Kemudian sidang ditunda hing 
ga pada waktu Kepala Daerah 
baru telah ditetapkan. 

|) Noot Red. 
“Menurut kawat jang baru ka- 
mi terima, jang akan datang 
ialah Kumisi Militer dan akan 
tiba pada hari ini, 

    

PEMBERITAHUAN DISTRIBUSI 
“No. 52/B. 

Pembahagian Ertjis (Doperw- 
ten) Af. 1.05 sekaleng. 
Untuk keluarga golongan BII. 
SEGEL No. 15. ACG 1 - 10, CC 
G1 10: al kaleng. 

Pembahagian  Corned Beef a 
£ 165, £ 1.66 dan Af. 1.865 se- 
kaleng. , 

Untuk keluarga golongan BI: 
SEGEL No.9 ABG 1 - 3, CBG 
1-3: A1 kaleng. 
ABG 4-10, CBG 4-10: a 2 ka 
leng. sa 

  

2 

PEMBERITAHUAN. 1 

HAKIM NEGARA untuk perkara2 perdata ep) di Tomohon dengan 
ini memperingatkan pada umum dan teristimewa pada tuan2 Hukum-Tua 
dalam Daerah Minahasa, bahwa telah njata berulang-ulang kali, “bahwa 
tuan2 Hukum-Tua muda jang kurang pengalaman tidak dengan kentjang 
tetap melakukan atjara2 jang sedjak dahulu diperhatikan di Minahasa 
pada pemindahan hak atas barang2 jang tidak bergerak. 

Oleh karena itu maka dengan ini diperingatkan pada semua jang ber- , 
“kepentingan, bahwa perdjandjian djual jang memaksudkan pemindahan 
tetap hak milik orang Indonesia pada lain orang sedangkan perdjandjian 
jang diniat LEBIH DAHULU tidak sudah diberitahukan pada pemerintah 
negeri dan oleh pemerintah ini pemindahan jang diniat baikpun dengan 
memberitahukan keliling (plakat) maupun dengan menempelkan surat 
sehingga banjak orang mengetahuinja, Pengadilan Negara biasanja tidak 
akui dalam hukum dan oleh karena itu barang siapa jang setjara demikian 
sudah peroleh barang2 jang tidak bergerak, dalam hukum tidak boleh 
berharap» mendapat perlindungan. 

Tomohon, 3! Desember 1949. 

HAKIM NEGARA untuk perkara2 Perdata dan 
Pidana dalam keresidenan Manado 

jang dahulu di Tomohon, 

Mr. O. E. SCHRAYENDIJK. 

  

Madju. : 

(Corned beef) 1. Kho Soei Lam 

Untuk keluarga golongan BII: 

SEGEL No. 27 ACG 1 - 3, CCG 

Manado: (Ertjis dan Corned 
beef) 1. Tjia Kiem Sioe 2, Suka 

(Corned beef) 1. Goan Hong 
Djoe 2 Saudara. 
(Ertjis) 1. Tjoen Hoa 2. Kawa- 
nua 3. Hong & Seng. 

Tomohon: (Ertjis 1. Maesa, 2. 
Hiap Hoo. 
(Corned beef) 1. Tong Hien 2. 
Sin Seng 3. Leki 4. Lam Bie 5. 
Pesat. 

Airmadidi: 
TjaE Seng. 
(Corned beef) 1. Ang Tian Kang 
2. Baru 3. Pakasaan 4. Go Hoat 
Toen. 

Tondano: (Ertjis dan Corned 
beef) 1. Ichtiar 2. Kho Soei T jien. 

Liem (Ertjis) 1. 

2. Indonesia. 2 
“Kawangkoan: (Ertjis dan Cor- 

ned beef) 1. Lie Sien. 
(Corned beef) 1. Berty. 
Langoan: (Ertjis dan Corned 

beef) 1. Rawung. 2 
(Corned beef) 1. Hok Tong 

Hier 8 
Amurang: Merah 

(Corned beef) 1. Wilbert 2. Ang 
Sioe Moei 3. Kong Lam 4. Patty- 
ranie. 

Ratahan: (Ertjis) 1. Rogahang 
(Corned beef) 1. Siong Yip 2. 

1. Fo Hien. 25 

1- 3 8 2 kaleng. pe Na EN 

ACG 4-10, CCG 4. W:a2ka F 
leng. 

  
Tololiu. : na 

  

Pada 3 Djanuari 1950 sudah ber- 
pidang kerachmat Allah kekasih 

ami: : 

Dr.-A. LUMANAUW 
Thabib Keresidenan 

Kami utjapkan diperbanjak-ba- 
njak terima kasih kepada Tuan2, 
Njonja2, Nona2'dan penduduk 
Tondano jang telah menjatakan 
perhatian dan menat jang besar 
pada pemakaman djenazah jang 
kekasih itu. 

demuller, anak2 dan keluarga 
Manado-Surabaja. 

G. J. Lumanauw dan keluarga 
Manado. : 

P. Lumanauw dam keluarga 
Tondano. . 

E..F. Lumanauw dan keluarga 
Tondano. 

  

  

ATJARA RAPAT : 

Penerimaan anggauta2 baru. 

0
 

S
u
n
 

: kan dan disahkan. 
7. Aneka Warna. 
8. Penutup 

  

.. Undangan Umum. 
GABUNGAN PEMUDA INDONESIA (G.P.L), jang dibentuk pada 

tanggal 10 Nopember 1949 di Gedung Bioskop di Tondano, bersama ini 
mengundang SEMUA PERKUMPULAN PEMUDA DI SELURUH MINA- 
HASSA, baik jang telah tergabung dalam G.P.I. tersebut, MAUPUN 
JANG BELUM, menghadiiri rapat, jang akan diadakan oleh G.P.I. ter- 
sebut pada hari Ahad tanggal 15 Januari 1950 di SEDUNG BIOSKOP 
uFLORA" DI MANADO, mulai diam 10 pagi. 

|. Kata penerimaan oleh Badan Persiapan. 
. Kata pembukaan oleh Ketua Pimpinan S.P. u.s.w., sdr. K, Supit. 

Memperbintjangkan Anggaran Dasar, G.P.l. jang untuk sementara: 
waktu ditetapkan pada rapat tanggal 10 Nopember 1949. 
Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar jang tetap. 
Membentuk pimpinan baru, sesuai dengan A.D, jang. aa ditetap- 

Diminta dengan hormat, supaja semua perkumpulan pemuda mengirim 
UTUSAN TERDIRI DARI PALING BANJAK 3 ORANG. Anggaran Dasar 
jang ditetapkan pada tanggal 10 Nopember 1949, dapat diperoleh: « 

“di Tomohon, pada kantor G.P.I. di Kuranga, Ra 
di Airmadidih, pada sdr. R. A. Luntungan. Ina 
di Manado, pada sdr. H. Usman, toko ,,Ichtiar" di Dj. Pasar Ikan. Ea 

Manado, 5 Januari 1950 j l 
Atas nama Putjuk Pimpinan G.P.I. di Tomohon, 

“BADAN PERSIAPAN DI KOTA MANADO 

'A. A. Warokka. 

“ 

Ketua,   
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| 
Njonja A. W. Lumanauw-Wey- | "2 

n " 

  

 


